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un valor cultural, ambiental y paisajístico de trascendencia 
internacional. Y, por tanto, tal como ha indicado el molt 
honorable president, la estrategia territorial valenciana va a 
tener carácter vinculante. Vamos a aprobar el pla territorial 
de l’horta, el del litoral, el d’infraestructura verda, porque 
tenemos un objetivo muy claro y una hoja de ruta muy clara: 
protección y preservación del territorio, porque hay que 
preservarlo para las futuras generaciones. (Aplaudiments. Se 
sent una veu que diu: «No te ha contestado.»)

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyora consellera.
 Sí? Doncs, per a concretar la pregunta, per part del Grup 
Podemos-Podem, prendrà la paraula, per un temps màxim de 
cinc minuts, el seu síndic, senyor Antoni Montiel.

El senyor Montiel Márquez:

 Bon dia.
 Senyor president.
 ¿Ens pot dir si n’hi ha en marxa ja alguns tipus d’estudi 

situació que pateixen els autònoms i autònomes valencians, 
superats pels impagaments i els deutes i sense pràcticament 
ajudes per a les seues iniciatives?
 Gràcies.

El senyor president del Consell:

 Senyor president.
 Senyories.
 Gràcies, senyor Montiel.

autònoms, i és aixina. Els autònoms han estat, històricament, 
en una mala situació, en una situació molt roïna, que no 
només estant en el seu període laboral, sinó que, a més, els 
castiga enormement quan arriben a la jubilació. I jo en conec 
alguns, ben directament, que han estat treballant tota la vida 

 Per tant, el govern valencià està absolutament 
compromés en revertir esta situació. Per això, la 
conselleria ha iniciat ja els tràmits per fer un estudi amb 
profunditat; ha parlat amb totes les associacions, en estos 
cent dies; i estan elaborant, conjuntament, una proposta, 
una proposta que té un ancoratge ací a la Comunitat 
Valenciana, però que, fonamentalment, ha de tindre un 
ancoratge en Espanya perquè cal canviar les condicions 
dels autònoms.
 És veritat que eixos 330.000 autònoms valencians 
representen el 20% del nostre PIB i són fonamentals per a 
una eixida social i raonable d’esta crisi. No poden continuar 
estant doblement castigats, com estan en estos moments.
 Moltes gràcies.

El senyor president:

 Moltes gràcies, president.
 Per a acabar de formular la pregunta...
 Quan vosté vullga.

El senyor Montiel Márquez:

 Moltes gràcies, senyor president.
 Li agraïsc la informació.
 Mire, jo volia insistir en quina és la situació, quina és 
l’aportació a la nostra economia dels treballadors autònoms i 
autònomes.

 Com vosté deia, són vora tres-centes quaranta mil 
persones, són el 20% del producte interior brut d’aquesta 
comunitat. Són gent complidora. Són gent que està 
complint la llei de morositat, cosa que no fa encara 
l’administració autonòmica valenciana, que està en 99 
dies de mitjana, enfront dels 83 dies de la mitjana estatal 
–que, per cert, també està fora de la llei, en este moment, 
del compliment de la llei de morositat–. És gent que, 
en el conjunt de l’estat espanyol, ha creat..., té 800.000 
ocupacions de persones al voltant d’aquestos autònoms. 

complicades que estem patint. I és gent molt resistent. Diu 
la federació de treballadors autònoms d’Espanya que dos 
terceres parts dels nostres autònoms porten més de tres 
anys exercint l’activitat, la qual cosa demostra que és gent 

que cada dia fa un esforç prou gran per a obrir la persiana 
i treballar de sol a sol.
 Nosotros planteamos que, frente a esta problemática… 
Es cierto que muchas de las medidas que necesitan los 
autónomos tienen que venir del gobierno central, medidas 

etcétera; y nosotros le vamos a proponer, en breve, un 
catálogo de medidas que queremos que se adopten por 
esta cámara y que sean elevadas al gobierno central. Pero, 
mientras tanto, y en lo que hace a nuestra comunidad 
autónoma y a lo que sí que son competencias autonómicas, 
queríamos plantearle varias propuestas concretas.
 En primer lugar, hay que hacer un esfuerzo especial por 
reducir la morosidad. Es decir, nosotros… Mientras las 
administraciones locales han hecho un gran esfuerzo y han 
reducido sensiblemente los plazos para el pago de facturas 
a los trabajadores autónomos, que en muchas ocasiones 
son la mayoría de sus proveedores, en la administración 
autonómica, como le decía, los estudios estadísticos de 
que disponemos hablan de una media de 99 días para el 
pago. Eso genera una presión insoportable a los autónomos 

limitados.
 Pero eso, además, tiene que ir acompañado por un 

forma de microcréditos y con garantías, con avales de la 
Sociedad de Garantía Recíproca, para que no vean limitada 
la posibilidad de puesta en marcha del negocio y, también, 
para acompañarlos durante los primeros años de ejercicio de 
la actividad, que son los años más difíciles.

las trabas burocráticas en lo que a la administración 

y acompañamiento para la puesta en funcionamiento del 
negocio. Muchas veces los inspectores de La Generalitat, 
de los distintos departamentos de La Generalitat, actúan 

de cumplimiento, más que como asesores o personas 
que ayudan a los autónomos a superar los problemas que 
se encuentran para la puesta en funcionamiento de sus 
actividades.
 Queremos la creación de un portal, de un portal web, 
para mejorar la información y también la realización 
de consultas para los autónomos. No olvidemos que los 
trabajadores y trabajadoras autónomas muchas veces son 
personas que han decidido convertirse en tales para resolver 
una situación derivada de la pérdida de un empleo estable o 
que, como muchos jóvenes profesionales, muchos jóvenes 
licenciados, han decidido montar una pequeña sociedad o 
darse de alta como autónomos para evitar tener que salir 
de su país y poder intentar sobrevivir en nuestro territorio. 
Ese talento, ese esfuerzo, ese trabajo es necesario que 
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reciba un acompañamiento y haya una labor de asesoría y 
acompañamiento, y no un obstáculo tras otro para la puesta 
en funcionamiento de su actividad.

inicio de la actividad.

las trabajadoras autónomas, especialmente en situaciones 
de vulnerabilidad, bien porque procedan de violencia de 
género, bien porque sean trabajadoras autónomas que se 
encuentren en situación de próxima maternidad y hay que 
darles incentivos para que puedan contratar, con contratos 
de interinidad, a personas que se formen y mantengan la 
actividad económica, mientras ellas atienden el nacimiento y 
la crianza de sus hijos.
 Queremos, por último, que haya una interlocución clara 
y abierta con las organizaciones representativas de los 
trabajadores autónomos y trabajadoras autónomas, y que se 
incorporen como una parte activa de nuestra economía al 
diálogo social.

y empleo, a quienes se dejan la piel cada día para hacer 
funcionar esta comunidad.
 Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyor síndic.
 Per a contestar, continuar la resposta, president del 
Consell.

El senyor president del Consell:

 Moltes gràcies, president.
 Moltes gràcies, senyor Montiel.
 Efectivament, cal reconstruir una política per als 
autònoms.
 Des del nou Servei Valencià d’Ocupació i Formació, 
des del nou Servof –que se refundarà, com he dit abans–, ja 
s’estan començant a impulsar mesures per a la promoció i 
l’establiment del treballadors per compte propi, mitjançant 
la creació d’activitat empresarial independent, establint 
subvencions per a la contractació, etcètera.
 Però, efectivament, hi ha una qüestió que és fonamental, i 
és que hem d’acabar amb la morositat de les administracions. 
Val a dir que és una situació que estem patint per la 
situació que vosté sap, que ve acompanyada del sistema de 

plore, però és que és la realitat, hi ha el que hi ha. I, per tant, 
tenim un problema greu.
 I hi ha un problema d’incompliment de les administracions 
en general, com vosté diu. De fet, n’hi ha una directiva del 
Parlament Europeu, de fa un any, que és molt curiós perquè 
deia que cal pagar en trenta dies. I quan s’estava negociant 
això a Europa, n’hi havien alguns eurodiputats de la zona 
més nord d’Europa que deien: com és possible?, si se paga 
cada quinze dies; no entenien molt bé de què s’estava 
parlant. Bé, al sud no es paga tan ràpidament. I nosaltres, 
naturalment, gran compromís i el millor que podríem fer pels 
autònoms és pagar quan pertoque.
 Efectivament, vosté planteja també la qüestió dels 
microcrèdits. Jo crec que els microcrèdits van a ser una 
línia que, a través del nou banc públic valencià de l’IVF, 
és necessari que se puguen anar llançant, però tenint 
en compte, tenint en compte, clarament, que no se pot 
continuar enganyant la gent. Ací n’hi han hagut moltes 
vegades ajudes a l’emprenedorisme, que el que han sigut ha 
sigut posar trampes a les persones que estan en una situació 

 I és veritat que no se pot pensar que tots els negocis són 
possibles i que totes les iniciatives són possibles. I, per tant, 
el que no poder és condemnar, com s’ha condemnat en falses 
subvencions, persones a perdre part del seu patrimoni i el de 
la seua família.
 Per això, me pareix molt interessant el que vosté planteja 
de l’acompanyament que ha de tindre l’administració. 
L’administració ha de ser sincera també en la persona que 
en cada moment vol llançar un negoci i cal fer els estudis i 
cal ajudar-li a prendre la decisió. I les decisions, de vegades, 
són complicades i no són les que t’agradarien, però són les 
que són.
 Perquè, efectivament, n’hi ha un problema molt 
greu entre nosaltres, i és els falsos autònoms. Perquè, 
desgraciadament, n’hi ha moltes persones que les empreses 
el que han fet és traure-les de la nòmina i posar-los a 
treballar, com estaven treballant abans, però ara en la seua 
nòmina fora de l’empresa. Això està passant, i està passant, 
desgraciadament, en grans empreses d’este país. I això 
és una cosa que s’ha de combatre perquè l’autònom té 
una singularitat, no pot ser que treballadors assalariats se 

les empreses. Eixa és una qüestió que hem de combatre i 
cal prendre les mesures oportunes. I en eixa iniciativa que 
vosté anuncia jo crec que és molt important que puguem 

és una qüestió fonamental. Efectivament, hem de passar 
d’una administració disciplinària en relació al ciutadà a 
una administració cooperativa, col·laborativa. I per això, és 

digital, per tal d’ajudar clarament els ciutadans a prendre les 
decisions més adequades.
 Crec sincerament que estem en un bon moment per tal 
d’explicar a la ciutadania que el diàleg social no és només 
un diàleg social entre els sindicats majoritaris i entre les 
organitzacions empresarials. El diàleg social és amb tota 
la societat. És amb les cooperatives, és amb tot el món que 
té alguna cosa que dir en el creiximent i la redistribució en 
este país. I per tant, eixe diàleg va a anar molt més enllà de 
les fronteres inicials, del plantejament inicial, perquè del 

perquè s’aconseguixca una qüestió que pareix que es vaja 
a renunciar, i és la plena ocupació. I la plena ocupació 
sabem que és molt difícil, però sempre serà per a nosaltres 
irrenunciable.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies.
 Sí, senyor Almería, té vosté la paraula per un temps 
màxim d’un minut.

El senyor Almería Serrano:

 Gràcies, president.
 Estem d’acord totalment en l’acompanyament de l’ad-
ministració, en les mesures de foment de l’ocupació. Com 

formes de frau laboral més importants que tenim a Espanya 
i també al País Valencià, que provoca un increment de la 
precarització laboral i una gran distorsió en la interpretació 
de les estadístiques de l’empreniment
els falsos autònoms encara, encara que l’EPA els estima en 
vora del 9%. Té aquest govern prevista alguna mesura per 

laboral?
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El senyor president:

 Moltes gràcies, senyor diputat.
 Per a respondre, el conseller d’economia sostenible. Té 
vosté la paraula.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball:

 Un dels problemes més grossos en la gestió que s’ha fet al 
voltant dels autònoms, i jo diria que pràcticament en qualse-
vol gestió de qualsevol projecte ha segut que no s’ha portat 
cap control, cap seguiment i cap avaluació absolutament de 
res. Nosaltres, això anem a fer-ho. I després anem a acompa-
nyar-los des del primer moment.
 El molt honorable president acaba d’anunciar eixa 

primer paper que vaja a fer-se. I aleshores, des d’ahí anirem 
veent com va produint-se o com va a anar el negoci que 
vaja a engegar. Per tant, estarem des del primer moment al 
costat dels autònoms i de totes eixes microempreses i xico-
tetes empreses que pràcticament no tenen ningú per a poder 
omplir el mínim paper. Ahí estarà l’administració, que crec 
que és on toca estar. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, conseller.

El senyor Almería Serrano:

 Estem absolutament d’acord amb vosté en el tema de la 

necessita un tractament de xoc. I per això, li preguntem si 
té previst aquest govern instar a la Inspecció de Treball, 
perquè tinga una especial consideració amb aquest col·lectiu 
de falsos autònoms, a l’objecte d’eliminar esta xacra de les 
relacions laborals actuals.

El senyor president:

 Quan vosté vullga.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball:

 Gràcies, senyor president.
 Efectivament, com vosté acaba de plantejar en la seua 
pregunta, la inspecció és una competència del Govern d’Es-
panya, no és una competència d’este govern. Sí que ens ha 
preocupat que el govern de Rajoy no haja tingut massa inte-

autònoms són un problema, perquè més que una xacra són 
fruit d’unes desigualtats laborals, unes relacions laborals 
desiguals, que fan que s’abuse d’uns treballadors assalariats 
i se’ls faça falsos autònoms de manera que carreguen sobre 

jerarquia empresarial que no es correspon amb un autònom 
de veritat.
 En qualsevol cas, jo també li vull comentar una qüestió 
interessant. A banda d’instar a la inspecció del Govern d’Es-
panya que siga més proactiva en el tema dels falsos autò-
noms, les clàusules socials també són una clau per a lluitar 
contra este tipus de fraus, perquè no deixa de ser un frau. Per 
què? Perquè volem introduir en la contractació pública per 
tal d’orientar també el model econòmic i la manera de fer de 
les empreses clàusules que facen que eixes coses no siguen 
possibles. I que premien les empreses que ho fan bé, i que 

premien aquelles empreses que als assalariats els tenen com 
a assalariats.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyora vicepresidenta.

Declaració institucional amb
motiu del Dia Nacional del

Dany Cerebral Adquirit

El senyor president:

ens deixe el president de La Generalitat, hem de donar 
la benvinguda a la Federació de Dany Cerebral Adquirit 
de la Comunitat Valenciana, Fevadace, i vaig a llegir 
la declaració institucional que han signat tots els grups 
parlamentaris.
 «Senyories, el Consell de Ministres del 24 d’agost del 
2007 va acordar declarar el 26 d’octubre Dia Nacional de 

societat de les persones que pateixen dany cerebral i les seues 
famílies, perquè se’ls reconega, se’ls entenga i se’ls valore. 
Amb motiu d’aquesta celebració, la Federació de Dany 
Cerebral Adquirit de la Comunitat Valenciana, Fevadace, 
fundada en 1910 per les associacions Ateneu de Castelló, 
Nueva Opción Valencia y Adacea Alicante, integrada en la 
Federación Española de Daño Cerebral, ha posat en marxa 
una sèrie d’iniciatives per defendre les persones amb dany 
cerebral adquirit en la segona comunitat autònoma amb més 
persones afectades.
 »A la Comunitat Valenciana, 60.000 persones pateixen 
dany cerebral adquirit, causat en la seua major part per 
patologies com ictus, traumatismes cranioencefàlics, tumor 
o anòxia cerebral. El 68% de les persones amb dany cerebral 
adquirit presenta discapacitat a alguna activitat bàsica 
de la seua vida, alteracions en la consciència, mobilitat, 
comunicació, orientació o memòria. I 45% d’ells en grau 
sever o total. Viure amb dany cerebral adquirit suposa que 
cada persona de les 420.000 afectades que viuen a Espanya 

que minven les possibilitats de recuperació funcional i 

l’exercici dels seus drets.
 »Per tot el que hem exposat, Les Corts manifestem: 
primer, les Corts Valencianes mostren el seu recolzament i 
solidaritat amb les persones amb dany cerebral adquirit, i 
les seues famílies, i reconeixem i recolzem la tasca social 
realitzada per la Federació Valenciana de Dany Cerebral 
Adquirit.
 »Segona, Les Corts sol·liciten al Consell els 
mecanismes que facen possible la prestació sociosanitària, 
que garantixquen la continuïtat assistencial, la recuperació 
funcional i la participació social de les persones amb 
dany cerebral adquirit, la conformació regulada de la 
xarxa de recursos, programes i serveis homologats per 
a atendre les necessitats específiques de les persones 
amb dany cerebral adquirit, garantint l’accés universal 
independentment del poder adquisitiu o del territorial en 
què visquen.
 »Impulsar la investigació en tècniques rehabilitadores 
i productes de recolzament per a l’autonomia de les 
persones amb dany cerebral adquirit, i establir programes de 
recolzament a les famílies. Corts Valencianes, 22 d’octubre 
del 2015.» (Aplaudiments)


